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Q1® Premium Masking Tape 
Zaprojektowana by przekroczyć 
Twoje oczekiwania.

Premium Masking Solutions

Q1® Premium Masking Tape została zaprojektowana tak, aby zapewnić pracę 
oraz wydajność w najbardziej wymagających warunkach. Taśma została 
ulepszona o 3-dniową odporność na promieniowanie UV.

Zaawansowana formuła kleju na bazie kauczuku zapewnia wysoką 
przyczepność i mocne trzymanie bez pozostawiania śladów po usunięciu 
taśmy z powierzchni. Dzięki wyważonej konstrukcji taśma maskująca 
Q1® Premium Masking Tape zapewnia płynne rozwijanie, łatwe urywanie 
i precyzyjne dopasowanie, jednocześnie bardzo dobrze sprawdza się 
w przypadku użycia “taśma na taśmę”. Jest idealnie zaprojektowana do 
współpracy z innymi produktami maskującymi, takimi jak folia i papier 
maskujący.

Taśma maskująca Q1® Premium Masking Tape jest stworzona na specjalnie 
przygotowanym podkładzie papierowym, minimalizującym przenikanie farby. 
Dzięki cieńszemu podkładowi zapewnia gładkie i czyste krawędzie lakieru.

Żółta barwa zapewnia doskonałą widoczność obszaru maskowanego.

Q1® Premium Masking Tape  
to idealne narzędzie, które 
oszczędza czas, redukuje koszty 
oraz zwiększa rentowność Twojego 
warsztatu.
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ULEPSZONA! 
3-dniowa

odporność 
na UV



Cechy i Zalety 
Idealne rozwiązanie dla każdego 
zadania.

Odkryj
więcej

• Dobre dopasowanie do zakrzywionych i nieregularnych powierzchni.
• Cienki podkład taśmy gwarantuje czystą i niską krawędź lakieru.
• Żółta kolorystyka zapewnia doskonałą widoczność maskowanej

powierzchni.
• 3-dniowa odporność na promieniowanie UV.
• Specjalna formuła kleju do łatwego usuwania taśmy z powierzchni.
• Odporna na wysokie temperatury do 110°C / 230°F (30 min.).
• Kompatybilna z lakierami konwencjonalnymi i wodorozcieńczalnymi.
• Płynne i łatwe rozwijanie.
• Bardzo dobra przyczepność w przypadku klejenia "taśma na taśmę".

Q1® is a Brand of
PPM Industries S.p.A
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Firma PPM Industries, stojąca za marką Q1® jest jednym z wiodących 
europejskich producentów taśm maskujących. PPM Industries jest liderem 
branży, tworząc rozwiązania w zakresie taśm maskujących od ponad 25 lat.

Marka Q1® powstałą dzięki doświadczeniu oraz wiedzy zespołu PPM, 
zdobytej podczas wieloletniej współpracy oraz dostarczaniu taśm 
maskujących do ponad 50 krajów.
Q1® to idealna rozwiązanie dla profesjonalistów z rynku motoryzacyjnego 
oraz napraw powypadkowych.

Informacje o Produkcje Nr Prod.         Rozmiar  Szt. / Opak.    

MT118                                                             48 rolek/ opak. 
MT124 24 mm x 50 m 36 rolek/ opak. 

MT136 36 mm x 50 m 24 rolki/ opak. 
MT148 48 mm x 50 m 20 rolek/ opak. 

Dane Techniczne: 

Grubość 125 µm 5.0 mils

Wytrzymałość na rozciąganie 38 N/cm 21.7 Lbs/in

Rozciągalność 7% 7%

Przyczepność do stali 2.3 N/cm 21 oz/in

Odporność na temp. (czas) 110°C (30 min.) 230°F (30 min.)
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Q1® wiodący europejski producent

MT130 30 mm x 50 m 32 rolki/ opak. 

18 mm x 50 m 

mastik.com

Dystrybutor w Polsce:




